
 
 

 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu sierpień 2017 r. 

Wydział Promocji 

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowanie 
ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

P.273.99.2017 07.08.2017 15-20.08.2017 r. Fundacja „SKELION” 

Świadczenia promocyjne na rzecz Powiatu 
Ostródzkiego podczas XII Festiwalu Ognia i 
Kuglarstwa, który odbył się w dniach  
17-19 sierpnia 2017 r. w Ostródzie 

nie 2 000,00 zł 

 

 



 
 

 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu sierpniu 2017 r. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z 
którym zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowani
e ze środków 
zewnętrznych 

tak/nie 

Wartość 
umowy 

brutto (PLN) 

OKS.431.1.35.2017 
1 sierpnia 2017 r.  4 sierpnia 2017 r. 

Anna Dams 
„MEREVADO”  

Przeprowadzenie zajęć ZIMBA podczas kampanii „Zdrowe 

Lato” 
nie 3696,- 

OKS.431.1.35.2017 
10 sierpnia 

2017r. 
18 sierpnia 2017 r. Anna Dams 

„MEREVADO”  

Przeprowadzenie zajęć ZIMBA podczas kampanii „Zdrowe 

Lato” 
nie 369,- 

OKS.431.1.35.2017 3 sierpnia 2017 r. 4 sierpnia 2017 r. 
Robert Laskowski 

Zorganizowanie pokazu ratownictwa wodnego podczas 

kampanii „Zdrowe Lato” 
nie 1 186,- 

OK.4370.39.2017 18 sierpnia 2017 r. 23 sierpnia 2017 r. 
Bożena Michalec 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 
140,- 

OK.4370.39.2017 18 sierpnia 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. 
Małgorzatą Tolak 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 
560,- 

OK.4370.39.2017 18 sierpnia 2017 r. 23 sierpnia 2017 r. 
Eugeniusz Kulawiak 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 
350,- 

OK.4370.39.2017 18 sierpnia 2017 r. 23 sierpnia 2017 r. 
Urszula Raś 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 
420,- 



 
 

OK.4370.39.2017 18 sierpnia 2017 r. 
od 21 do 22 sierpnia 

2017 r. Tomasz Brzeski 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 
630,- 

OK.4370.39.2017 18 sierpnia 2017 r. 21 sierpnia 2017 r. 
Grzegorz Grabski 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 
350,- 

OK.4370.39.2017 18 sierpnia 2017 r. 
od 21 do 23 sierpnia 

2017 r. Henryk Rybacki 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 
490,- 

OK.4370.39.2017 18 sierpnia 2017 r. 21 sierpnia 2017 r. 
Jan Kruza 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 
280,- 

OK.4370.39.2017 18 sierpnia 2017 r. 21 sierpnia 2017 r. 
Maria Marchwicka 

Udział w charakterze eksperta w pracach Komisji 

Egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu w 

Ostródzie, które przeprowadzą egzaminy dwóch nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nie 
140,- 

 



 
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu sierpień 2017 r. 

Biuro Zamówień Publicznych  

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowanie 
ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

ZP.273.6.2017 21.08.2017 r. 
01.09.2017 r. – 
31.08.2018 r. 

MEMLING SECURITY Sp. z 
o.o. 
Aleja Grunwaldzka 309 
80-309 Gdańsk  

Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia  
w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie 
przy ul. Jan III Sobieskiego 5 oraz w budynku 
Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy 
ul. Jana III Sobieskiego 9 wraz z przynależnym 
ternem.  

Nie 161.837,28 zł 

 

  



 
 

  

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu sierpniu 2017 r. 

Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 

 

 

Numer umowy/ 

znak sprawy 

Data zawarcia 

umowy 

Okres 

obowiązywania/ 

realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę Przedmiot umowy 

Współfinansowanie  

ze środków 

zewnętrznych 

tak/nie 

Wartość umowy 

brutto (PLN) 

AN.273.10.2017 08.08.2017 r. 29.08.2017 r. 
NEO Komputer Sp. J. T. Polito i C. Zalewski  

ul. Grunwaldzka 17A/1; 14-100 Ostróda 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa 

Powiatowego w Ostródzie  
nie 24 155,00 zł 



 
 

Rejestr umów zawartych przez Skarb Państwa oraz Powiat Ostródzki w miesiącu SIERPIEŃ 2017 r. 

Wydział/Jednostka Organizacyjna: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I EWIDENCJI GRUNTÓW 

Numer umowy/ znak 
sprawy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowanie 
ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

GN.273.27.2017.MI 
/ 

GN.272.25.2017.MI 

2017-08-07 2017-10-06 

Geodezja i Nieruchomości 

Krzysztof Orliński 

ul. Jana Pawła II 6/8, 14-100 

Ostróda 

Wznowienie: 

1)  6 punktów granicznych działki położonej w 

obrębie Rudno, gmina Ostróda, oznaczonej w 

operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 21/3 o 

pow. 0,50 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr 

EL1O/00007261/9, z jednoczesnym obliczeniem 

powierzchni z dokładnością do 1 m2. Wznowienia 

punktów granicznych dokonuje się w związku ze 

zwrotem przedmiotowej działki pozostającej w 

dożywotnim użytkowaniu na rzecz jej użytkownika, 

2) 4 punktów granicznych działki położonej w 

obrębie Wielki Dwór, gmina Małdyty, oznaczonej w 

operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 129 o 

pow. 0,34 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr 

EL2O/00030567/1, z jednoczesnym obliczeniem 

powierzchni z dokładnością do 1 m2. Wznowienia 

punktów granicznych dokonuje się w związku ze 

zwrotem przedmiotowej działki pozostającej w 

dożywotnim użytkowaniu na rzecz jej użytkownika. 

NIE 2 500,00 zł 

GN.273.28.2017.DB 

/ 

GN.272.27.2017.DB 

2017-08-17 2017-10-16 

Geogroup 

Marek Szostek 

ul. Pocztowa 8, 14-106 

Szyldak 

Wykonanie podziału nieruchomości położonej w 

obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda, składającej się z 

działek Nr 279/16, Nr 279/17, Nr 279/18, Nr 279/19 i 

Nr 279/20, uregulowanej w ksiedze wieczystej Nr 

EL1O/00038687/7, stanowiacej własność prywatną, 

zajętej częściowo pod drogę powiatową (droga Nr 

1228N); w wyniku podziału powstanie 10 działek, w 

tym pięć zajętych pod drogę powiatową - zgodnie z 

załącznikiem graficznym stanowiącym integralną 

NIE 3 489,00 zł 



 
 

część niniejszej umowy. 

GN.273.29.2017.DB 

/ 

GN.272.28.2017.DB 

2017-08-29 2017-09-12 

Biuro Wyceny 

Nieruchomości 

Bożenna Pisz 

ul. Prosta 6, 14-100 Ostróda 

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego 

wartość służebności przesyłu w związku z planowaną 

budową przyłącza  kablowego nN 0,4 kV o długości 

12 metrów na nieruchomości Powiatu Ostródzkiego, 

położonej w obrębie Nr 9 m. Ostróda, przy ul. 

Grunwaldzkiej, oznaczonej według ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 156/9 o pow. 

0,0066 ha, uregulowanej w księdze wieczystej 

EL1O/00038072/3 

NIE 610,00 zł 

       

 

 

 

 

 

 

 


